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Váš list č./zo dňa          Naše číslo                      Vybavuje/tel.            Trnava 
         

       370/94/2021/1/556  Ing. Kapustová              15.10.2021 
                                           033/3240368 

  
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 ZsNH – služby 

 
Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná 5, 917 01 Trnava, zabezpečujú v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so  Smernicou k zabezpečovaniu 

verejného obstarávania v podmienkach Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava výber poskytovateľa služieb  

 

„Opravy elektrobicyklov Trnavského bikesharingu “  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

     Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava 

Sídlo organizácie:  Priemyselná 5, 917 01 Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Tomašovičová 

IČO:    00598135 

Kontaktná osoba:  Ing. Katarína Kapustová,  

Tel.:    033/3240368  

e-mail:   katarina.kapustova@msmt.trnava.sk 

internetová adresa:  www.sprava.trnava.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so  zabezpečením údržby a 

opráv zdieľaných elektrobicyklov v rámci projektu Trnavský bikesharing. Opravy budú 

realizované v priestore verejného obstarávateľa. Potrebné náhradné diely poskytne 

verejný obstarávateľ na základe požiadavky úspešného uchádzača.  

 

Špecifikácia elektrobicykla: 

Špeciálny celonerezový elektrobicykel prispôsobený celoročnému parkovania vonku za 

akýchkoľvek poveternostných podmienok. Je z nehrdzavejúcich materiálov, 

s maximálnym množstvom úprav pre zamedzenie krádeží komponentov a vandalizmu. 

Všetky káble a bowdeny sú ukryté v konštrukcii rámu, vidlice a riadidla.  

Celá konštrukcia bicykla je z nerezovej ocele – rám, predná vidlica zjazdového typu, 

riadidlá s integrovaním nosičom a uzamykacím  systémom, box pre batériu 

a elektroniku. Všetky spoje sú buď pevné – nity, alebo bezpečnostné skrutky. 

Elektrobicykel je poháňaný elektromotorom s výkonom max 250W a rýchlosťou 25 

km/hod. Bicykel je vybavený  kompletne integrovanou svetelnou výbavou. 

 

Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť údržbu a opravy aj pre iné 

elektrobicykle – neuvedené v tejto výzve, nadobudnutím ktorých verejný obstarávateľ  

rozšíri svoju ponuku pre užívateľov. Rozsah požadovaných úkonov uvedený v prílohe 

č. 1 tejto výzvy a je  stanovený na základe skutočne realizovaných opráv v r. 2021 

a  nie je pre plnenie zmluvy záväzný. Rozsah prác sa v lehote trvania zmluvy bude 

meniť podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. 

 

 Cena za predmet zákazky musí vychádzať z cien za služby v prílohe č. 1  - Zoznam 

úkonov a bude slúžiť na vyhodnotene ponúk a získanie jednotkových cien 

špecifikovaných služieb.  
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  Podrobné podmienky poskytovania služieb sú uvedené v bode 13. tejto výzvy. 

 

  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50800000-3 

               

3.  Lehota trvania zmluvy: od 1.11.2021 do 31.12.2022 alebo do vyčerpania  

finančného limitu  pre zákazku s nízkou hodnotou t. z. 69.999,- eur bez DPH, podľa 

toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.  

Upozornenie: Súvislý servis sa vykonáva 10 mesiacov v roku – február až november.   

 

4.  Miesto poskytnutia služieb: Ms zimný štadión , Spartakovská 7239/1B, Trnava 

 

5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

5.2 Príloha č. 1 – Zoznam úkonov 

5.4 Príloha A - Krycí list ponuky 

 

6.   Mena a ceny ponuky: 

6.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách.  

6.2 Cena za predmet zákazky vychádza z ocenených jednotlivých úkonov uvedených 

v prílohe č.1 a tvorí ju celková suma cien za všetky položky. 

6.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 

      - navrhovaná cena bez DPH 

      - sadzba DPH a výška DPH 

      - navrhovaná cenu s DPH 

6.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

7.  Obsah ponuky:  

7.1 Ocenená príloha č.1 - Zoznam úkonov. V prílohe uchádzač  uvedie  jednotkové ceny 

úkonov a celkovú cenu za všetky položky. 

7.2 Vyplnený a štatutárnym zástupcom potvrdený krycí list ponuky podľa prílohy A. 

 

8. Podmienky účasti: 

8.1 Verejný obstarávateľ  môže uzatvoriť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý podľa § 117 

ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, spĺňa nasledujúce podmienky:    

  8.1.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorá je predmetom obstarávania. 

 Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overuje  

verejný obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných zoznamov.  

8.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  

     Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

preukáže úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk 

predložením čestného vyhlásenia.  

8.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho  existuje 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - konflikt 

záujmov podľa § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.  

 Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predloží verejnému 

obstarávateľovi čestné vyhlásenie, že v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte 

záujmov.  
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8.3 Ak úspešný uchádzač nesplní podmienky účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 

8.1 a 8.2 výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ po 

splnení podmienok uvedených v bodoch 8.1 a 8.2 uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý 

sa umiestnil ako ďalší v poradí. 

 

9.  Spôsob predkladania ponúk: 

9.1 Uchádzač predkladá ponuku v rozsahu bodu 7. elektronicky zaslaním na adresu 

kontaktnej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy: katarina.kapustova@msmt.trnava.sk 

9.2 Lehota na predkladanie ponúk: do 25.10.2021 do 10.00 hod. 

 

10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

    -  Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH. 

 

Cena za predmet zákazky stanovená podľa bodu 6. výzvy slúži na vyhodnotenie 

ponúk a získanie jednotkových cien.  

 

11. Vyhodnotenie ponúk: 

11.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky 

stanovená v súlade s bodom 6. tejto výzvy  bude najnižšia. 

11.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená, bude zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponuky.  

 

12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo 

záujemcami:             

 Komunikácia a  dorozumievanie  medzi  verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo 

záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou elektronickými 

prostriedkami – e-mailová adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy.  

 

13. Podmienky poskytovania služieb: 

13.1 Náradie na opravy, ktoré vlastní verejný obstarávateľ/objednávateľ, odovzdá tento 

úspešnému uchádzačovi/poskytovateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí 

do užívania, po ukončení zmluvy je poskytovateľ povinný na základe protokolu 

odovzdať zapožičané náradie vlastníkovi.  

13.2 Iné potrebné prípravky a náradie si zabezpečí poskytovateľ na vlastné náklady. 

13.3  Náhradné diely bude priebežne  zabezpečovať objednávateľ alebo ním poverená 

osoba na základe písomnej informácie poskytovateľa o nízkom počte dielov 

v skladových zásobách.    

13.4  Poskytovateľ  je povinný každý opravený elektrobicykel  očistiť, skontrolovať 

všetky spoje a doplniť chýbajúce a znehodnotené nálepky. 

13.5 Objednávateľ osobne alebo elektronickou poštou vyzve poskytovateľa na prevzatie 

poškodených bicyklov  a poskytovateľ je povinný zabezpečiť opravu do 48 hodín od 

vyzvania.  

 V prípade, že dôjde k výpadku GPS na elektrobicykli je poskytovateľ povinný 

bezodkladne vybrať batériu spôsobom „krádež“, aby sa zabránilo k neželaním 

udalostiam(vznietenie batérie alebo požiar). 

13.6 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať opravu cargobicyklov – oprava defektu, 

dotiahnutie spojov, prípadne centrovanie kolies. 

13.7 Poskytovateľ sa zaväzuje po vzájomnej telefonickej dohode  zabezpečiť prítomnosť 

svojho zamestnanca na dielni v dohodnutom čase. 

13.8 Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi alebo ním 

poverenej osobe znehodnotenie rámu (závitov), prednej vidly, zadného kolesa 

s motorom, kabeláže (konektorov), elektroník, boxu na batériu a batérie.  

13.9 Vývoz opravených elektrobicyklov zabezpečuje objednávateľ, vývoz do 10m od 

dielne sa nepovažuje za úkon vývozu opraveného elektrobicykla. 
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13.10 Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu opráv a použitých náhradných dielov 

v príslušnom formulári (Excel) alebo v softvéri. 

13.11 Poskytovateľ je povinný separovať odpad na prevádzke a raz za mesiac ho 

pripraviť na odvoz. 

 

14. Ostatné podmienky: 

14.1 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe zmluvy na poskytnutie služieb  

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka uzatvorenej s úspešným 

uchádzačom.  

14.2 Úspešný  uchádzač  pred podpisom zmluvy doručí  verejnému obstarávateľovi 

elektronickou poštou na adresu podľa bodu 1. výzvy čestné vyhlásenia podľa bodu 

8.1.2 a bodu 8.2 výzvy, potvrdené oprávneným zástupcom (vzor poskytne verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi). 

14.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného uchádzača pre špecifikované 

úkony sú pre úspešného uchádzača záväzné a budú tvoriť prílohu zmluvy. 

14.4 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených 

poskytovateľom za každý kalendárny mesiac. Súčasťou faktúry bude zoznam a počet 

úkonov realizovaných za príslušné obdobie. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. 

14.5 Zmluvná cena plnenia vznikne  ako suma všetkých skutočne poskytnutých služieb 

v lehote trvania zmluvy. 

14.6 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením zákazky oproti dohodnutému 

termínu je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu 

10,- eur za každý začatý deň omeškania, ktorá sa uplatní z mesačnej faktúry za 

opravu. Toto platí pre bicykle s drobnými opravami (defekt, stojan, osmička kolesa 

a pod.) 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať náhodné kontroly  na elektrobicykloch, 

ktoré prešli servisom, v prípade zistenia nedostatkov je oprávnený uplatniť si voči 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu 10,- eur, ktorá sa uplatní z mesačnej faktúry za 

opravu.   

14.7 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu 

zákazky, verejný obstarávateľ po splnení podmienok účasti uvedených v bode  8. tejto 

výzvy príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší 

v poradí.  

14.8 Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  § 117 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný 

obstarávateľ  si vyhradzuje právo neprijať žiadnu predloženú ponuku ako aj neprijať 

ponuku v prípade, že v lehote na predkladanie ponúk obdržal iba jednu ponuku.  

14.9 Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona 

o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Prílohy: - Príloha č. 1 - Zoznam úkonov 

         - Príloha A - Krycí list ponuky 

Ing. Andrea Tomašovičová 
riaditeľka MSMT  

 


